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dagens standard og skal skiftes ut. Eidselva er nasjonalt laksvassdrag, og har bestand av sjøaure og 
forekomst av ål. Det er utført undersøkelser for å vurdere mulig miljøeffekter av arbeidet på 
fiskebiologiske forhold i Eidselva. Undersøkelsene inkluderer vurdering av gyte- og oppvekstforhold 
for laks og sjøaure ved og nedstrøms broen, samt bekken ved Skipenes som munner ut like 
oppstrøms dagens bru. Arbeidet med ny bru vurderes i liten grad å komme i konflikt med 
eksisterende gyteområder i elven, og vil trolig ha liten eller ingen effekt å fiskebestandene i 
vassdraget såfremt arbeidet utføres på en skånsom måte.  
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Bakgrunn og målsetting 

Skipenes bru, som fører E39 over Eidselva ved Nordfjordeid, holder ikke lenger dagens krav til 
standart og skal skiftes ut. Bygging av ny bru vil medføre både midlertidige og varige inngrep i og ved 
vassdraget. Eidselva er et nasjonalt laksevassdrag, og har i tillegg en bestand av sjøaure og forekomst 
av ål. Uni Research Miljø har i en årrekke utført bestandsovervåking av lakse- og sjøaurebestanden i 
Eidselva ved drivtelling av gytefisk (Skoglund mfl. 2018), og besitter en betydelig kompetanse om 
forholdene for fiskebestandene i vassdraget. Som en del av konsekvensutredningen ble Uni Research 
Miljø forespurt om å utføre undersøkelser av fiskefaglige forhold i elven. Undersøkelsene skulle gi 
grunnlag for å vurdere hvordan utskifting av Skipenes bru vil påvirke vandringsforhold for anadrom 
fisk i vassdraget, samt hvordan arbeidet og eventuelle nye brofundament vil påvirke gyte- og 
oppvekstareal i området. I tillegg skulle det gjøres en vurdering av den økologiske verdien til en 
sidebekk som kommer ut i elven like ved broen, og hvorvidt det er mulig å flytte utløpet av denne 
lenger nord i elven.  

Materiale og metoder 

Det ble gjort en befaring på området ved skipenes bru den 30. mai 2018. Vannføringen var om lag 27 
m3/s ved befaringstidspunktet, og siktforholdene vart gode. Strøm og bunnforhold i elven i området 
oppstrøms, under og nedstrøms broen, samt elvestekningen nedstrøms ble synfart ved snorkling. Det 
ble gjort en kartlegging av mulige gyteområder ved å lete etter gytegroper, og ved å grave forsiktig 
med en spade på mulige gytegroper for å se etter egg/yngel. Bekken med utløp like ved broen ble 
gjennomgått fra utløp i elv og opp til sannsynlig naturlig vandringshinder. I tillegg ble det i bekken 
utført et kvalitativt elektrisk fiske som omfattet mesteparten av arealet av den åpne delen av bekken, 
dvs. den som ikke var lagt i rør/kulvert. Fisk som ble fanget ble artsbestemt, lengdemålt og 
gjenutsatt.  

I tillegg har vi sammenfattet observasjoner av gytefisk ovenfor og nedenfor broen fra drivtellinger av 
gytefisk i perioden 2014-2017. En nærmere beskrivelse av metoden for drivtelling finnes i Skoglund 
m.fl. (2018).  

Beskrivelse av vassdraget og fiskebestandene i Eidselva 

Eidselva er en del av Hornindalsvassdraget (NVE nr. 089A), og munner ut i Eidsfjorden ved 
Nordfjordeid. Vassdraget har et nedbørsfelt på 427,8 km2 og en middelvannføring på 25,9 m3/s ved 
utløp i sjø (www.atlas.nve.no). Eidselva betegner den om lag 10 km lange elvestrekningen fra 
Hornindalsvatnet og ned til sjøen, og har et fall på 53 m.  

Eidselva er et nasjonalt laksevassdrag, og står oppført med et gytebestandsmål på 763 kg hunfisk. 
Vassdraget er lakseførende hele strekningen opp til Hornindalsvatnet, samt om lag 3 km opp i 
Horndøla som er innløpselva til Hornindalsvatnet. Det er bygget en laksetrapp i Kviafossen, like 
nedstrøms utløpet fra Hornindalsvatnet, men laksen kan også gå direkte opp fossen (Endre Hjelle, Eid 
sportsfiskerlag, pers. medd.).  

Det finnes en fangststatistikk fra vassdraget fra 1887 (Figur 1), men trolig er statistikken mangelfull 
bakover i tid. Fra 1969 er statistikken skilt mellom laks og aure, og det er i perioden 1969-2017 fanget 

http://www.atlas.nve.no/
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i gjennomsnitt 415 (1710 kg) laks og 376 (558 kg) sjøaure. Fangstene av laks i denne perioden har 
vært forholdsvis stabile, mens fangstene av sjøaure har gått kraftig tilbake den siste tiårsperioden.  

 

Figur 1. Fangststatistikk for laks og sjøaure i Eidselva. Data hentet fra www.lakseregisteret.no.  

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurderer bestandsstatus for laksebestanden i perioden 2013-
2017 som svært god, mens den genetiske integriteten vurderes som svært god/god (Anon. 2018a). 
Bestanden vurderes også som svært god i henhold til kvalitetsnormen for villaks (Anon. 2018b). Ve 
Blant menneskeskapte påvirkningsfaktorer vurderer vitenskapelig råd for lakseforvaltning lakselus og 
rømt oppdrettslaks som moderate påvirkningsfaktorer, mens påvirkning fra fremmede fiskearter (bla 
pukkellaks) vurderes som liten (Anon 2018b). De vurderte også fareklassen, dvs. samlet fare for 
forverring for av menneskeskapte påvirkninger, som moderat.   

Utviklingen til sjøaurebestanden har vært negativ i de senere årene, en utvikling som har også gjelder 
flere av de andre vassdragene i Nordfjord (bla. Stryneelva) og regionen for øvrig (Jensen 2015).  

Beskrivelse av Eidselva ved Skipenes bru 

Skipenes bru krysser Eidselva om lag 1,1 km oppstrøms elvens utløp i sjø (Figur 2). Området hvor 
broen krysser er forholdsvis sakteflytende og med lav fallgradient. Broen krysser elven ved en større 
høl, elven er vesentlig dypere enn på strekningen ovenfor og nedenfor. Vanndypet i hølen under 
broen er vurdert å være 3-4 m ved befaringstidspunktet. Selv om broen er et godt stykke fra utløp i 
sjø, er området påvirket av tidevann. Ved drivtellinger om høsten har det enkelte år blitt observert 
sprangsjikt i bunnen av hølen, noe som tilsier at saltvann/brakkvann kan trenge helt opp til broen ved 
høyvann når vannføringen i elven er lav. Elvebunnen er i området er dominert av grus og små stein, 
men like under broen er det områder med leirebunn i dypålen på østre side av elven.  

Oppstrøms broen er den vestre elvebredden i stor grad forbygd om lag 200 m fra broen og oppover, 
og det går her en vei like ovenfor forbygningen. Den østre bredden ovenfor broen består av dyrket 
mark, og kantvegetasjon er fraværende med unntak av enkelte busker og små trær langs bredden. 
Nedstrøms broen er det en mer eller mindre sammenhengende sone med kantvegetasjon de første 
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200 m langs elvens vestbredd. Elvens østre bredd er forbygget og kantvegetasjon er fraværende fra 
broen og om lag 250 m nedstrøms.   

 

Figur 2. Oversiktskart over de nedre delene av Eidselva og kryssingen ved Skipenes bru.  

 

Oversiktsbilde fra Eidselva ved Skipenes bru (www.norgeibilder.no).  

http://www.norgeibilder.no/
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Store deler av elvebunnen i området ved Skipenes bru er dominert av grus og små stein. Bunnsubstratet synes i 
utgangspunktet å være velegnet for gyting, men det ble ikke funnet tegn til gyteaktivitet (foto: Uni Research 
Miljø v/Tore Wiers).  

 

I de dypålen av kulpen like under Skipenes bro er det partier med eksponert leire på elvebunnen. (foto: Uni 
Research Miljø v/Tore Wiers). 
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Gyte- og oppvekstområder for laks og sjøaure ved Skipenes bru 

Om lag 50-100 meter oppstrøms boren er det et parti hvor elven danner et grunnere «brekk», og 
hvor det har blitt observert gyteaktivitet av både laks og sjøaure under gytefisktellinger om høsten. 
Kulpen under Skipenes bru er kjent som en standplass hvor laks og sjøaure som har vandret opp fra 
sjøen blir stående en periode før de vandrer videre opp i elven. Elvestrekningen nedstrøms broen har 
øyensynlig bunnsubstrat, vannhastighet og dybdeforhold som er velegnet for gyting, særlig for 
sjøaure som ofte foretrekker å gyte i mer finkornet grus og stein enn laks. Det ble imidlertid ikke 
funnet synlige tegn etter gyting på elvestrekningen under eller nedstrøms broen ved befaring 30. mai 
2018. Det har heller ikke blitt observert gyteaktivitet elvestreknignen området nedstrøms broen 
under gytefisktellingene om høsten i de senere årene. Det er heller ikke kjent fra lokalt hold om laks 
eller sjøaure gyter på denne strekningen (Endre Hjelle, Eid sportsfiskarlag pers. med.). Under 
drivtellinger av gytefisk i årene 2014-2017 er det kun gjort sporadiske observasjoner av gytefisk av 
både laks og sjøaure på elvestrekingen nedstrøms broa (Figur 3). Det har imidlertid i enkelte av årene 
blitt observert mange små og umodne sjøaurer, såkalte «blenkjer», på elvestrekingene nedstrøms 
broen og ned til sjøen. Basert på dette kan det ikke utelukkes at det forekommer gyting på 
elvestrekningen nedstrøms broen, særlig av sjøaure, men totalt sett vurderes området å være av 
liten betydning som gyteområde.   

Det foreligger ikke tilstrekkelige informasjon om ungfiskproduksjon fra området, men det må 
forventes at elvestrekningen fra broen og ned til sjøen fungerer som oppvekstområde for ungfisk av 
både laks og sjøaure. Bunnsubstratet, som består av grus og småstein, gir imidlertid lite skjul for 
større ungfisk, og området er nok langt mindre produktivt enn tilsvarende områder lenger opp i 
elven. I tillegg er området viktig som oppholdsområde og overvintringsplass for umodne sjøaure 
(Figur 3).  
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Figur 3. Antall gytefisk av laks (øverst), sjøaure (midt) og små umodne sjøaurer («blenkjer», nederst) 
observert oppstrøms og nedstrøms Skipenes bru under drivtellinger av gytefisk om høsten i perioden 
2014-2017.  
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Sidebekk ved Skipenes  

Ved Skipenes kommer en bekk som har sitt utløp i Eidselva om lag 10 m oppstrøms broen på elvens 
østside (Figur 4). I nedre del av bekken er det to stikkrenner/kulverter som leder under henholdsvis 
Norsvegen (Fv 663) og E39, og som lukker bekken. Stikkrennen under Fv 663 består av et stålrør, 
mens rennen under E39 er konstruert i betong. Begge er ugunstig konstruert med hensyn til 
fiskevandring, og er vanskelig passerbare for fisk ved lav vannføring. Det er imidlertid mulig at fisk 
kan passere kulvertene ved høy vannføring. Ovenfor stikkrennen ved E39 er bekken kanalisert og 
passerer et gårdstun, før den lenger oppe igjen føres igjennom en tredje kulvert av betongrør. Denne 
kulverten er mest sannsynlig ikke passerbar, og utgjør i dag vandringshinder for fisk. Ovenfor denne 
kulverten er det en om lag 50 m lang strekning før bekken stiger raskt og utgjør et definitivt 
vandringshinder for oppvandrende fisk. Totalt er det en 324 meter lang strekning fra utløp i elven og 
opp til den tredje kulverten som utgjør dagens vandringshinder, hvorav 40 m (dvs. 12 %) av bekkens 
lengde utgjøres av lukkete kulverter/stikkrenner. Store deler av den åpne delen av bekken er helt 
eller delvis kanalisert, og utgjøres av grunne strykpartier og med få kulper med mulig oppholdsplass 
for større fisk. 

Ved elektrisk fiske ble det fanget 2 lakseunger (49 og 58 mm) og fire aureyngel (26-28 mm) like 
ovenfor bekkens utløp i Eidselva, dvs. nedstrøms kulverten ved Fv 663. Mellom de to kulvertene ble 
det ikke registrert fisk, mens det på oversiden av E39 kulverten ble fanget tre aurer (120 mm, 123 
mm og 137 mm).   

Registrering av fisk tilsier at bekken til en viss grad fungerer gyte- og oppveksthabitat for sjøaure. 
Imidlertid er dagens kulverter dårlig passerbare og fungere trolig i store perioder som helt eller delvis 
oppvandringshindrende for både ungfisk og gytefisk. I tillegg er habitatforholdene for både gyting og 
ungfisk forringet av kanalisering, noe som også resulterer i at bekken blir svært grunn på lave 
vannføringer. Trolig har bekken et større potensial som gyte- og oppvekstområde dersom 
vandringsmulighetene i kulvertene bedres, og dersom det gjøres habitatforbedrende tiltak i den 
kanaliserte bekkestrekningene. Vannføringen i bekken er imidlertid lav, og det er usikkert om deler 
av bekken tørrlegges i tørre perioder. Funn av eldre aureunger i bekken tilsier at det er tilstrekkelig 
vannføring til at i hvert fall noe fisk overlever, selv om det ikke helt kan utelukkes at disse fiskene har 
vandret opp fra elven. Det er også en teoretisk mulighet at fiskene har vandret ned fra en resident 
aurebestand ovenfor vandringshinderet, men siden det ikke er innsjøer eller tjern i vassdraget 
ovenfor vurderes dette som svært lite sannsynlig.  
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Figur 4. Oversikt over sidebekken som munner ut i Eidselva like ved Skipenes bru.  
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Sidebekkens utløp i Eidselva like oppstrøms Skipenes bru. Her ble det funnet ungfisk av både laks og aureyngel. 
Trolig gyter auren i dette området, mens ungfisk av laks kan vandre inn fra hovedelven (foto: Uni Research Miljø 
v/Tore Wiers). 

 

   

Utløp av kulvert under Fv 663 like oppstrøms utløp i hovedelv. Kulverten er vanskelig passerbar, men muligens 
kan fisken vandre opp på høyere vannføring (foto: Uni Research Miljø v/Tore Wiers).  
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Mellom kulvertene ved Fv 663 og E39 er en om lag 50 m lang åpen bekkestrekning. Bekken var svært 
grunn på den lave vannføringen under befaring, og det ble ikke registrert fisk på stekningen.  

 

   

Kulvert under E39 er støpt i betong, men det dras inn noe grus med strømmen. Kulverten er vanskelig 
passerbar, men fisk kan trolig passere på høyere vannføringer.  
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Ovenfor kulvert ved E39 er bekken i stor grad kanalisert, og det er få kulper og oppholdsplasser for 
gytefisk og ungfisk.  

 

   

Den øverste kulverten er laget i betongrør, og utløpet av kulverten er trolig vandringshinder for fisk.  
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Beskrivelse av inngrep i elva forbundet med utskifting av Skipenes bru 

Eksisterende Skipenes bru krever oppgradering for å møte kravene til rekkverk og bredde, og har 
heller ikke gang- og sykkelveg. Brokonstruksjonen vil ikke tåle å få satt på et nytt rekkverk, og den 
skal derfor erstattes med ei ny bro. Reguleringsområdet omfatter eksisterende E39, riggområde, og 
ny veglinje der en treng å ta igjen veien. I tillegg er ei strekning regulert for areal til nytt lysanlegg 
mot Eid sentrum. Planområdet er illustrert i Figur 5.  

 

Figur 5. Oversikt over planområde for utskifting av E39 Skipenes bru. Kart oppgitt fra Statens 
Vegvesen.  

I Statens vegvesen sitt forprosjektet for E39 Skipenes bru (notat fra Statens vegvesen Region vest, 
Ressursavdelinga, Planseksjonen, datert 19.04.2018), er det skissert ulike alternativer for etablering 
av nye bru. Det er foreløpig ikke bestemt hvilke alternativ som er aktuelt, men det er gitt 
anbefalinger om to alternativer (alternativ 1 og 2 beskrevet i forprosjektet). En ny bro vil være 
breiere enn dagens bro og inkludere gang- og sykkelvei. Ettersom grunnforholdene i stor grad består 
av kvikkleire må den nye broen, som dagens bro, stå på peler. De eksisterende trepelene til dagens 
bro vurderes som et problem ved etablering av peler for nytt fundament, og det er derfor ønskelig 
med en bruløsing med tre spenn slik at en unngår konflikt med eksisterende fundament. Dersom 
dette løsningsforslaget blir stående vil den nye broen får to fundamenter med stålkjernepeler ute i 
elven i stedet for ett som med dagens bro. Dette vil dermed innebære inngrep i elvebunnen under 
broen. I tillegg er det ønskelig å etablere ny gang- og sykkelvei som føres inn på kryss på Fv 663. 
Denne vil kunne komme i konflikt med bekken fra Skipenes.  

I anleggsfasen er det aktuelt å etablere en midlertid bro. Det er ønskete alternativet for midlertidig 
bru (alternativ 1) innebærer at det legges en 2,5 m høy fylling ut i elven som fundament nedstrøms 
eksisterende bro.  
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Vurdering av ulike effekter av inngrep på fiskebiologiske forhold 

Ut ifra beskrivelsen av bruløsningene som er gitt i forprosjektene ser vi følgende mulige effekter på 
fiskebiologiske forhold som vi vil diskutere videre: 

• Varige effekter av inngrep på vandrings- og habitatforhold for fisk som følge av endret 
bunn- og strømforhold ved nye fundamenter og brokonstruksjon  

Dersom det anbefalte alternativet blir vedtatt vil etablering av to nye fundament innebære inngrep i 
elvebunnen under broen, og medføre endringer i bunn- og strømforhold. Det ble ikke funnet 
gyteområder i elvebunnene like under broen, og etablering av nye fundamenter vil dermed ikke 
komme i direkte konflikt med gyteområder for laks og sjøaure.  

Broen krysser elven ved en kulp som er dypere enn elvestekningen ovenfor og nedenfor, og som er 
et viktig oppholdsplass for fisk før vandring videre opp i elven. Så lenge den eksiterende 
elvemorfologien ikke endres vesentlig, dvs. vanndyp og elvebunnen utenom fundamentene 
opprettholdes, vurderes den nye brokonstruksjonene å ha liten effekt på fiskebiologiske forhold. 
Området er for øvrig en populær fiskeplass, og den nye broen kan medføre endringer i strømforhold 
og standplasser for fisk som resultere i at forholdene for fiske endres. Det foreligger imidlertid ikke 
noe grunnlag for å vurdere hvordan dette vil endres, og er også utenom mandatet for denne 
vurderingen.  

Ettersom brofundamentene vil konstrueres på stålkjernepæler, har det vært stilt spørsmål om 
hvorvidt rust fra de nye pælene kan være et problem. Høye jernkonsentrasjoner i vann kan være 
skadelig for fisk, avhengig av konsentrasjon og hvilken form jernet opptrer i. Under oksidering kan 
jern felles ut på fiskens gjeller og medføre dødelighet, noe som er et kjent problem i settefiskanlegg 
og nedstrøms gruveområder. I dette tilfellet vil eventuell utslipp av jern som følge av rust fra 
brofundamentene sannsynligvis forekomme over et langt tidsrom og ved lave konsentrasjoner, og 
vurderes ikke å være en trussel for fisk i denne sammenhengen.   

• Midlertidige effekter på fiskevandring under anleggsperioden 

Broens plassering i elven resultere i at den aller meste av laksen og sjøauren i elven må vandre under 
broen på i forbindelse med gytevandringen opp elven, og under smoltutvandring ned elven. Den 
viktigste gytevandringen i elven er trolig fra slutten av mai til slutten av august, men det er også kjent 
at det vandrer laks opp i elven lenger utover høsten. Smolten vandrer sannsynligvis ut av vassdraget i 
løpet av mai måned. Ulike konstruksjoner i elven, samt støy og bevegelser, kan medføre forstyrrelser 
for fisken under vandringsperioder opp og ned forbi broen i anleggstiden. Så lenge det ikke bygges 
konstruksjoner som fysisk hindrer fisken i å passere, så vil trolig forstyrrelser som følge av 
anleggsarbeidet ha små effekter på fiskens vandring. Det er mulig at fisken i mindre grad stanser opp 
i kulpen under ned- og oppvandring. Dette vil kunne ha effekt på utøvelse av fisket, men vurderes i 
liten/ingen grad å påvirke fiskebestandene. Som føre var anbefales det midlertid at anleggsarbeidet 
om mulig utføres utenom under smoltutvandringen i mai måned, ettersom dette vurderes som den 
mest sensitive perioden for laksen.  
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• Effekter av silting og nedslamming på gyte- og oppvekstområder for fisk på 
elvestrekningen nedstrøms anlegget 

Under anleggsarbeidet vil graving og andre aktiviteter trolig medføre utslipp og frigjøring av 
finsedimenter, og dermed føre til tilslamming av elvebunnen på elvestrekningen nedstrøms. 
Tilslamming kan medføre at egg og plommesekkyngel i gytegroper blir kvalt som følge av redusert 
oksygentilførsel, samt at tilslamming kan gjøre at gyteområdene forringes med tanke på gyting 
senere. I tillegg vil tilførsel av finsedimenter bidra til i «kitte» igjen hulrom mellom stein i elvebunnen 
som er skjulplasser for ungfisk, og dermed bidra til forringelse av oppvekstområder for ungfisk. Ut i 
fra kartleggingen gjort under befaring, samt observasjoner under gytefisktellingene om høsten de 
siste årene, så er det ikke registrert at det forekommer gyting på området nedstrøms broen. Dette 
tilsier at elvestrekningen fra broen og ned til utløpet i sjøen ikke er noe vesentlig gyteområde for laks 
eller sjøaure, men at det allikevel ikke kan utelukkes at det forekommer gyting her. Tilslamming som 
følge av anleggsarbeidet vurderes dermed ikke å ha noen vesentlig negativ effekt i form av 
tilslamming av gyteområder. Det anbefales allikevel at utslipp av slam og finsedimenter begrenses i 
så stor grad som mulig. For å begrense sedimentering på elvestrekningene nedstrøms anbefales det 
at arbeid som medfører silting ikke utføres i perioder med lav vannføring.  

• Effekter på sidebekk ved Skipenes  

Avhengig av hvordan bro og ny gang- og sykkelvei utformes, kan dette komme i konflikt med utløpet 
av bekken som har sitt utløp like ovenfor dagens bro. Både vandringsmuligheter og habitatforhold i 
bekken er i dag vesentlig forringet som følge av eksisterende kulverter og kanalisering. Det ble funnet 
få fisk i bekken, noe som tilsier at bekken kun har begrenset verdi som gyte- og oppveksthabitat, men 
at det allikevel er fiskeproduksjon i bekken. Dersom bekken blir berørt av anleggsarbeid, foreslås det 
at utløp og eksisterende kulverter under Fv. 663 og E39 utbedres, slik at både ungfisk og gytefisk kan 
vandre fritt opp i bekken. I tillegg kan habitatforholdene i bekken bedres, for eksempel ved å øke 
morfologisk diversitet, og etablere med naturlig kulp-stryk sekvenser på de kanaliserte områdene. 
Dersom dagens utløp kommer i konflikt med broen, kan utløpes eventuelt flyttes lenger opp i elven.   

• Effekter på ål 

I tillegg til laks og sjøaure forekommer det også ål i Eidselva, som også vil passere det aktuelle 
tiltaksområdet under vandring. Det antas at både effekter og aktuelle tiltak som er anbefalt ovenfor 
også vil ivareta ål.  

• Effekter av gatebelysning  

Etablering av gatelykter på broa vil føre til at elvebunnen nedenfor broa påvirkes av kunstig 
belysning. Det er godt kjent at kunstig belysning kan ha ulike effekter på natur og biologisk mangfold 
(Follestad 2014). Til tross for at kunstig belysning fra både gatebelysning og bebyggelse er vanlig 
langs vassdrag, er det lite kunnskap om hvilke effekter dette kan ha på fisk og andre akvatiske 
organismer. Hos fisk er både vandringsmønster og aktivitetsmønster (næringssøk etc) påvirket av 
døgnrytme og lysnivåer, og kan derfor kunne påvirkes av kunstig belysning (Follestad 2014). 
Belysningen ved Skipenes bru vil eventuelt kunne påvirke gytefisk og smolt under vandring, samt 
ungfisk som lever i elven i området rundt broen. En eventuell effekt vil antas å være størst for 
utvandrende smolt. Smoltutvandringen skjer fortrinnsvis om natten, særlig tidlig i sesongen når 
temperaturen er lav, noe som antas å være en strategi for å redusere predasjonsrisiko (Thorstad m.fl. 
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2011). Kunstig belysning fra broen kan dermed tenkes å gjøre smolten mer utsatt for predasjon fra 
større aure under utvandring. Det er ikke kjent fra hvorvidt dette er en aktuell problemstilling, og det 
er vanskelig å vurdere hvor stor en slik effekt vil være på bestandsnivå. Det antas at belysning fra 
broen vil ha liten effekt, men at en viss effekt i form av økt predasjon av smolt ikke kan utelukkes. 
Som føre var anbefales derfor at både plassering og lysstyrke på eventuell belysning på broen 
tilpasses slik påvirkning av lys på elven under broen blir så lav som mulig.  

Oppsummering og konklusjon  

Totalt sett vurderes utskifting av Skipenes bru å ha få eller ingen vesentlige effekter på 
fiskebiologiske forhold i Eidselva. De mest vesentlige gyte- og oppvekstområdene for laks og sjøaure 
forekommer på elvestrekningen ovenfor broa, og anleggsarbeidet og nye konstruksjoner kommer i 
liten grad i konflikt med eksisterende gyteområder i elva. Den nye brokonstruksjonene kan imidlertid 
føre til enderinger i strømforhold, og dermed standplasser for oppvandrende fisk. Kulpen hvor broa 
krysser elva er en viktig oppholdsplass for laks og sjøaure før de vandrer videre opp i elva, samt for 
umodne og små sjøaure (blenkjer) som ofte oppholder seg i de nedre delene av vassdragene 
gjennom deler av året. Trolig vil endringer være av liten karakter, forutsatt at anleggsarbeidet ikke 
medfører vesentlige endringer i elvemorfologiske forhold. Trolig vil også anleggsarbeidet ha liten 
effekt på fiskens vandring, såfremt det ikke bygges konstruksjoner som fysisk hindrer fiskens 
passasje. Anleggsarbeidet bør imidlertid foregå så skånsomt som mulig, slik at inngrep i og rundt 
elven begrenses, samt at tilførsel av finsedimenter og andre masser begrenses i så stor grad som 
mulig. Arbeidet bør også unngås i perioden når smoltutvandringen på går, som i hovedsak antas å 
være i mai måned. Om mulig så bør anleggsarbeidet også begrenses i perioden med oppgang av 
gytefisk, som i hovedsak er fra mai til september. Eventuell gatebelysning på broen bør tilpasses slik 
at minst mulig av elven påvirkes av kunstig belysning.  
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